
 

 

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. 
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quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores 
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Passada a eleição presidencial, o cenário internacional voltou à pauta no mercado financeiro local.  Entre os acontecimentos de 

novembro, as eleições regionais nos Estados Unidos, a política monetária por lá, os avanços no acordo do BREXIT e os encontros 

da APEC e do G-20 estiveram em alta. No Brasil, fica cada vez mais a certeza de que 2018 pouco ou nada trará de avanços em 

relação às reformas. No balanço dos acontecimentos, o Ibovespa subiu pelo terceiro mês consecutivo, atingindo valorização de 

+2,4%. O dólar se valorizou +3,9% frente o Real, os títulos prefixados (IRF-M) obtiveram valorização de 0,99% e os títulos indexados 

à inflação (IMA-B) subiram +0,90%. 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

Novembro começou com apreensão e cautela dos investidores à espera do pleito eleitoral nos EUA. O sentimento vigente ao 

momento era de que passadas as eleições, o tom belicoso do governo norte-americano se transformasse em discurso mais 

conciliador perante seus parceiros comerciais, o que não ocorreu nos dias subsequentes, visto o discurso duro utilizado pelo vice-

presidente americano no encontro do bloco econômico da Ásia e do Pacífico (APEC). Contudo, o mês terminou com sentimento 

mais positivo, dados os avanços na negociação entre Reino Unido e União Europeia (ainda a serem aprovados por seus 

parlamentos) e a sinalização de que o governo italiano pode ceder à Comissão Europeia reduzindo o déficit proposto no orçamento 

de 2019, evitando assim sanções que chegariam a cerca de 9 bilhões de euros. Por fim, no encontro do G-20, finalizado já no 

primeiro dia de dezembro, os presidentes de Estados Unidos e China selaram uma trégua na “guerra comercial”. Os norte-

americanos acordaram em suspender por 3 meses o aumento de tarifas, de 10% para 25%, sobre U$200MM em produtos 

chineses, que estava previsto para janeiro. Em troca, a China se comprometeu a aumentar compras no mercado norte-americano 

de produtos agrícolas, energéticos e industriais. 

 

 

CENÁRIO NACIONAL 

 

Com o cenário eleitoral resolvido, o mercado local se virou para os dados econômicos e pela montagem do novo governo. Durante 

o mês a expectativa em relação à implementação, mesmo que parcial, de reformas ainda em 2018 foi praticamente anulada, o 

que não altera a perspectiva ainda otimista para o ano seguinte dada a renovação na Câmara e no Senado Federal que acontecerá 

em 2019. 

 

No campo econômico tivemos a divulgação do PIB referente ao terceiro trimestre. Assim como o cenário que temos destacado 

no decorrer dos últimos meses, o resultado divulgado pelo IBGE apresenta uma economia ainda fraca e uma retomada lenta, 

bastante aquém das expectativas no início do ano. O crescimento de 1,3% contra o mesmo trimestre do ano anterior deve ser 

próximo ao que fecharemos o ano, pouco se considerarmos o carrego estatístico de 0,4% deixado e as enormes perdas desde 

2015. Se há algo de positivo a ser extraído da divulgação é a homogeneidade de crescimento entre os setores, indicando que 

embora lenta, a recuperação se mostra disseminada em indústria, serviços e agropecuária. 
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PALAVRA DO GESTOR 

 
BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF: No mês de novembro o Butiá TOP CP obteve rentabilidade de +0,63% (127,05% do CDI), 
acumulando 115,91% do CDI no ano e 116,54% do CDI em 12 meses. O fechamento das taxas de diversos papéis corporativos e a 
rentabilidade positiva gerada com a precificação da Letra Financeira perpétua do Bradesco contribuíram para este percentual 
acima do benchmark no mês. 
 
Com a diminuição das incertezas em âmbito nacional, o mercado de crédito privado voltou a se aquecer com emissões de 
instituições financeiras no final do mês e alguns roadshows de empresas que emitirão ao longo de dezembro/ 2018. Participamos 
da emissão da Letra Financeira Perpétua do Bradesco e LF’s de bancos de montadoras, como Mercedes-Benz e GMAC. Todas as 
operações tiveram demanda bastante superior ao book. 
 
As primeiras semanas de novembro foram tímidas no que tange a emissões primárias, porém esperamos uma quantidade de 
emissões relevantes para o mês de dezembro e o primeiro trimestre de 2019. Conforme Boletim da ANBIMA, o papel do mercado 
de capitais tem crescido de forma considerável no financiamento das empresas. As captações realizadas neste ano foram utilizadas 
para capital de giro (24,2%), refinanciamento e recompra de passivos (47,2%) e investimentos (28,5%) em infraestrutura, 
imobilizado e aquisições de participações societárias. De acordo com o relatório, até outubro de 2018 as emissões de mercado de 
capitais registraram R$ 187,7 bilhões, 17% acima do mesmo período do ano passado. Debêntures representam 65,7% do todo, 
seguidos por Notas Promissórias (13%), Fundos Imobiliários (6%) e FIDC’s (4%). 
 
BUTIÁ EXCELLENCE FIC FIM: O fundo Excellence obteve rentabilidade de +0,54% em novembro, atingindo +4,10% de retorno no 

semestre. As principais contribuições no mês vieram das posições em dólar contra real, ações internacionais e em menor 

proporção de renda variável local. O resultado positivo alcançado veio em linha com a leitura de que o cenário se tornaria mais 

desafiador, ao mesmo tempo em que havia ativos com bom potencial de proteção e sendo negociados a valores atrativos para a 

composição do portfólio. Ao final do mês continuávamos carregando posições entendidas como proteção, embora já melhor 

precificadas.   

Os avanços no cenário internacional durante novembro e as boas perspectivas para o próximo ano, por aqui são drivers para o 

posicionamento em ativos locais, principalmente renda variável, classe com maior potencial de valorização em um cenário 

benigno. O ponto de atenção fica por conta do real entendimento da situação chinesa e o monitoramento de atividade e inflação 

nos EUA. Já nos primeiros dias de dezembro, momento em que esta carta era escrita, o cenário negativo nos mercados 

internacionais corroborava a ideia de que cautela e ativos de proteção podem novamente ser essenciais no fechamento do ano.  

BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FIA: Apesar da queda do preço das commodities, que impactaram negativamente algumas das posições 

da carteira, o Fundamental ainda superou Ibovespa em +0,4%, com uma rentabilidade de +2,8% no mês. No ano o fundo acumula 

uma rentabilidade de +27,8%, +10,7% acima do benchmark. 

O resultado negativo das empresas ligadas a commodities foi mais do que compensado pela valorização das demais empresas do 

índice, inclusive dos bancos, que tem relevante participação em sua composição. O resultado da nossa carteira teve contribuição 

semelhante, com destaque adicional para a valorização de Unidas e Burger King. Acreditamos que este perfil de retornos deve se 

manter no médio prazo, caso sejam confirmados os indícios de que o mundo desenvolvido está mais próximo do fim de seu ciclo 

de crescimento enquanto o Brasil inicia uma retomada mais forte. 

O mês começou com realização de lucros e aumento da aversão a risco internacional, mas no final do mês o discurso favorável do 

FED permitiu que alguns papeis se valorizassem e que o índice fechasse o mês próximo dos 90 mil pontos. A valorização não veio 

apenas graças a este fator, mas também por uma percepção favorável das perspectivas econômicas para 2019 e da equipe que 

vem sendo formada pelo governo Bolsonaro. 

Mantemos nossa visão de que os fatores preponderantes para a retomada econômica e valorização da bolsa serão a profundidade 

das medidas fiscais e reformas propostas, a força do governo para implementá-las e as possibilidades de privatização. Fatores que 

podem comprometer no front externo são a crise orçamentária italiana, a desaceleração do crescimento global, a intensificação  

da guerra comercial China-EUA e um aumento acima do esperado dos juros americanos. 

 



RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo - - - - - - - - - - - 1,22% 1,22% 1,22%

CDI - - - - - - - - - - - 1,16% 1,16% 1,16%

% CDI - - - - - - - - - - - 105,10% 105,10% 105,10%

Fundo 1,08% 1,09% 1,31% 1,16% 1,20% 1,21% 1,29% 1,31% 1,19% 1,13% 1,13% 1,22% 15,29% 16,69%

CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% 15,32%

% CDI 102,51% 108,56% 113,22% 110,11% 108,12% 104,43% 116,09% 107,78% 107,65% 107,53% 108,92% 108,44% 109,21% 108,95%

Fundo 1,16% 1,05% 1,32% 0,86% 1,02% 0,90% 0,96% 0,83% 0,67% 0,67% 0,63% 0,66% 11,26% 29,83%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 26,77%

% CDI 106,69% 121,68% 125,42% 109,54% 110,23% 111,77% 119,89% 104,12% 104,72% 103,65% 110,42% 121,86% 113,40% 111,43%

Fundo 0,69% 0,61% 0,59% 0,61% 0,55% 0,53% 0,60% 0,64% 0,63% 0,57% 0,63% - 6,84% 38,71%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% - 5,90% 34,24%

% CDI 118,02% 130,64% 110,23% 116,98% 106,09% 102,78% 111,57% 113,34% 134,35% 104,36% 127,05% - 116,00% 113,04%

(i) Data de abertura do fundo: 30/11/2015. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendavel a análise, no mínimo, 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

% meses acima do CDI 100,00%

% meses abaixo do CDI 0,00%

Maior Retorno Mensal (%CDI) 134,35%

Menor Retorno Mensal (%CDI) 102,51%

Retorno últimos 3 m (%CDI) 121,26%

Retorno últimos 6 m (%CDI) 115,26%

Retorno últimos 12 m (%CDI) 116,61%

Retorno últimos 24 m (%CDI) 114,67%

Volatilidade anualizada Fundo 0,29%

Volatilidade anualizada CDI 0,01%

Sharpe 3,51

COMPOSIÇÃO DO FUNDO ¹ CONCENTRAÇÃO POR FAIXA DE RISCO¹

Títulos Privados 62,22% RATING

     Financeiros 35,08% SOBERANO/TERMO/ZERAGEM 33,69%

     Não Financeiros 27,14% AAA 17,31%

Títulos Públicos 1,35% AA 31,26%

Termo 9,29% A 13,84%

FIDC 4,08% BBB 3,90%

Operações Compromissada/Zeragem 23,16% BB 0,00%

Posição Ajuste Futuros 0,00%

Provisões -0,10%

2018

2015

2016
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2017

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade

passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer

mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais

estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de

recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de

impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de

identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.

¹ A composição acima refere-se ao fundo Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa Master, já que o fundo Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento Renda Fixa tem em seu Patrimônio Líquido alocado o minimo de 95% aplicado no fundo Master.

Patrimônio (R$):

PL Médio 12 meses (R$):

       151.404.102,79 

         65.748.228,48 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
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RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo 0,79% 0,98% 1,22% 1,23% 0,93% 1,27% 1,23% 1,33% 1,18% 1,34% 0,67% 0,86% 13,81% 13,81%

CDI 0,79% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 13,70% 13,70%

% CDI 99,55% 98,29% 104,84% 117,03% 83,79% 109,03% 110,99% 109,49% 106,45% 127,68% 64,14% 76,48% 100,83% 100,83%

Fundo 1,49% 0,89% 1,11% 0,77% 1,00% 0,85% 1,07% 0,81% 0,65% 0,18% -0,97% 1,91% 10,20% 25,42%

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,93% 24,98%

% CDI 137,53% 103,52% 105,83% 98,21% 107,80% 105,78% 134,62% 100,70% 102,46% 28,40% - 355,34% 102,75% 101,74%

Fundo 1,80% 0,76% 1,32% 0,11% -4,73% -0,30% 2,21% -0,03% -0,49% 1,81% 0,54% - 2,86% 29,00%

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% - 5,90% 32,36%

% CDI 308,02% 162,93% 248,79% 20,38% - - 408,42% - - 333,94% 109,77% - 48,45% 89,64%

(i) No fechamento do dia 29/03/2016, a gestão profissional da carteira do fundo foi transferida para a atual gestora, Butiá Gestão de Investimentos Ltda.

(ii) Data de abertura do fundo: 08/01/2016. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

62,86%

% meses abaixo do CDI 37,14%

Maior Retorno Mensal 2,21%

Menor Retorno Mensal -4,73%

Retorno últimos 3 m 1,96%

Retorno últimos 6 m 3,31%

Retorno últimos 12 m 3,72%

Retorno últimos 24 m 14,56%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,27%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,86%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,01%

VaR 1 mês - 95% 2,28%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

Patrimônio (R$):          47.364.968,20 

% meses acima do CDI

30 de novembro de 2018RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2016

2017

Patrimônio Médio 12 meses (R$):          24.329.664,79 

2018

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade

passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer

mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.

Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte

adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada

não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus

documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.

O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos. O fundo pode aplicar em fundos de Investimento que invistam até 50% (cinquenta por 

cento) de seus patrimônios líquidos em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.

BUTIÁ EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

5

10

15

20

25

V
al

o
re

s 
e

m
 M

ilh
õ

es

 Patrimônio Butiá Excellence FIC FIM CDI



RELATORIO DE DESEMPENHO    |

RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo - - - - - - - - - - 0,26% -1,60% -1,35% -1,35%

Ibovespa - - - - - - - - - - -1,63% -3,93% -5,49% -5,49%

Ganho Real - - - - - - - - - - 1,89% 2,32% 4,14% 4,14%

Fundo -1,82% 2,12% 9,18% 5,01% -8,01% 5,68% 10,76% 1,36% -1,27% 13,04% -6,77% -2,42% 27,35% 25,64%

Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,94% 31,31%

Ganho Real 4,97% -3,80% -7,79% -2,69% 2,08% -0,63% -0,47% 0,32% -2,07% 1,80% -2,13% 0,29% -11,58% -5,67%

Fundo 7,21% 5,04% -2,43% 0,66% -4,02% 1,46% 3,66% 4,50% 3,81% 0,01% -4,07% 5,90% 23,06% 54,60%

Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 6,16% 26,86% 66,57%

Ganho Real -0,17% 1,96% 0,09% 0,01% 0,09% 1,16% -1,14% -2,96% -1,07% 0,00% -0,92% -0,26% -3,80% -11,97%

Fundo 12,38% 3,08% 0,91% 0,91% -9,78% -4,72% 9,49% -4,18% 2,66% 13,83% 2,81% - 27,82% 97,61%

Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% - 17,15% 95,13%

Ganho Real 1,24% 2,56% 0,90% 0,03% 1,09% 0,48% 0,61% -0,97% -0,81% 3,64% 0,43% - 10,67% 2,48%

(i) Data de abertura do fundo: 30/10/2015. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

% meses ganho do IBOV 56,76%

% meses perda do IBOV 43,24%

Maior Retorno Mensal 13,83%

Menor Retorno Mensal -9,78%

Retorno últimos 3 m 20,15%

Retorno últimos 6 m 20,10%

Retorno últimos 12 m 35,36%

Retorno últimos 24 m 53,48%

Volatilidade anualizada Fundo 21,83%

Volatilidade anualizada IBOV 21,83%

Beta 1,01

EXPOSIÇÃO POR SETOR CONCENTRAÇÃO
Setor % do PL % do Portfolio # de Companhias

Intermediários Financeiros 21,67% 50% 5

Comércio 11,33% 75% 10

Consumo/Diversos 10,15% 100% 19

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9,40%

Mineração 7,89%

Energia Elétrica 5,60%

Construção e Engenharia 4,48%

Exploração de Imóveis 4,45%

Transporte 3,83%

Serviços Financeiros Diversos 3,82%

Industrial 3,08%

Telefonia Fixa 2,99%

Madeira e Papel 2,91%

Siderurgia e Metalurgia 1,74%

ETF 0,00%

TOTAL AÇÕES

AJUSTE BM&F -0,01%

RENDA FIXA / PROVISÕES 6,66%

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento.

Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo,

Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como

parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais

para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e

regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº

9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos

cadastrais. 

30 de novembro de 2018

2015

Patrimônio Médio 12 meses (R$):            48.851.641,90 

2016

93,35%

2017

Patrimônio (R$):            62.956.110,77 

A exposição por setor e a concentração são do fundo Butiá

Fundamental Fundo de Investimento em Ações Master, uma vez

que o fundo Butiá Fundamental Fundo de Investimento em Cotas

de Fundos de Investimento em Ações compra cotas

exclusivamente desse fundo.

2018
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Patrimônio Butiá Fundamental FIC FIA Ibovespa

BUTIÁ FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES



RENTABILIDADES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.

Fundo -0,01% 0,48% 1,06% 0,06% -4,06% -0,61% 2,19% -0,08% -0,20% 2,22% 0,72% - 1,63% 1,63%

CDI 0,05% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% - 5,34% 5,34%

% CDI - 103,63% 199,24% 12,47% - - 403,69% - - 409,27% 146,39% - 30,59% 30,59%

Fundo - - - - - - - - - - - - - -

CDI - - - - - - - - - - - - - -

% CDI - - - - - - - - - - - - - -

(ii) Data de abertura do fundo: 29/01/2018. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 (doze) meses.

PERFORMANCE PERFIL RISCO X RETORNO

45,45%

% meses abaixo do CDI 54,55%

Maior Retorno Mensal 2,22%

Menor Retorno Mensal -4,06%

Retorno últimos 3 m 2,32%

Retorno últimos 6 m 3,94%

Volatilidade anualizada Fundo (Ewma 0,97) 4,97%

Volatilidade anualizada IBOV (Ewma 0,97) 21,86%

Volatilidade anualizada CDI (Ewma 0,97) 0,01%

VaR 1 mês - 95% 2,46%

ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

O fundo poderá aplicar seus recursos em fundos de investimento que realizem operações no mercado de derivativos. O fundo pode aplicar em fundos de Investimento que invistam até 50% (cinquenta por 

cento) de seus patrimônios líquidos em ativos financeiros classificados como Crédito Privado.

% meses acima do CDI

30 de novembro de 2018RELATORIO DE DESEMPENHO     |

2018

2019

Patrimônio (R$):          53.640.435,71 

Patrimônio Médio (R$):          46.819.384,67 

Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. Rentabilidade passada

não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de

seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da

forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao

investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.

Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre

outros documentos cadastrais. Para maiores informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br.
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Este relatório foi elaborado com fins meramente informativos e não deve ser considerado como oferta de venda dos referidos fundos de investimento. 
Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, 
Gestor da carteira, ou qualquer mecanismo de seguro ou, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte 
integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus 
cotistas e em alguns casos até consequente aporte adicional de recursos. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do p rospecto e regulamento 
do fundo antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Visando o atendimento exigido pela Lei nº 9613/98 do BACEN, 
quando do ingresso no fundo, cada cotista deverá fornecer cópias de seus documentos de identificação entre outros documentos cadastrais. Para maiores 
informações, favor acessar o site www.butiainvestimentos.com.br. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTO BUTIÁ – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

BUTIÁ TOP CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF 
 
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau 
de Investimentos 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá Top 
CP FIRF Master 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 0,80% a.a. 
Taxa de Performance: Não há  
Prazo de Resgate: D+1 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Conservador 
Data de início: 30/11/2015 

RENDA FIXA 
 
Objetivo: 
O Butiá Top Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa Master tem como objetivo 
superar a variação do CDI a médio/longo prazo, por meio de uma gestão ativa nos mercados 
de juros doméstico. Para atingir seus objetivos o FUNDO deverá manter, no mínimo 80% 
(oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizado via 
derivativos, à exposição de riscos de crédito privado e ao risco de juros do mercado 
doméstico, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de 
renda variável. 
 
PL atual: R$ 151.404.102,79  
PL médio (12 meses): R$ 65.748.228,48  

  
BUTIÁ EXCELLENCE FIC FI MULTIMERCADO 

 
Classificação Anbima: Multimercado Livre 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Excellence FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 1,50% a.a. 
Taxa de Performance: 20% s/ o que exceder o CDI 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Balanceado 
Data de início: 08/01/2016 
 

MULTIMERCADO 
 
Objetivo: 
O Butiá Excellence FIM Master tem como objetivo obter retorno absoluto no médio/longo 
prazo, através de ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros doméstico, 
índices de preço, câmbio e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos 
mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O Fundo poderá se utilizar, entre 
outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar 
seus objetivos. A exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e 
volatilidade dos mercados em que estiver atuando. A filosofia de investimentos é baseada 
em análise macroeconômica e fundamentalista. 
 
PL atual: R$ 47.364.968,20 
PL médio (12 meses): R$ 24.329.664,79  

  
BUTIÁ FUNDAMENTAL FIC FI AÇÕES 

 
Classificação Anbima: Ações Livres 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Fundamental FIA Master 
Aplicação Mínima: R$ 5.000,00 
Taxa de Administração: 2,00% a.a. 
Taxa de Performance: 20% s/ o que exceder o Ibov. 
Prazo de Resgate: D+4 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Crescimento 
Data de início: 30/10/2015 

AÇÕES 
 
Objetivo: 
O Butiá Fundamental FIA Master tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio/ 
longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente 
no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações 
específico disponível. A filosofia de investimento do fundo é baseada principalmente na 
análise fundamentalista e macroeconômica, através de uma seleção de empresas que 
estejam sendo negociadas abaixo do seu valor justo e com potencial de valorização. 
 
PL atual: R$ 62.956.110,77   
PL médio (12 meses): R$ 48.851.641,90  

  
BUTIÁ PREVIDÊNCIA BTG PACTUAL FIC FI 

MULTIMERCADO 
 
Classificação Anbima: Previdência Multimercado 
Objetivo: investimento mínimo de 95% no Butiá 
Previdência FIM Master 
Aplicação Mínima: R$ 10.000,00 
Taxa de Administração: 1,60% a.a. 
Taxa de Performance: Não há  
Prazo de Resgate: D+3 
Horário Movimentação:  Até às 15h30 
Perfil de Risco: Moderado 
Data de início: 29/01/2018 

MULTIMERCADO 
 
Objetivo: 
O Butiá Previdência FIM Master tem como objetivo obter retorno absoluto no médio/longo 
prazo, através de ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros doméstico, 
índices de preço, câmbio, ações e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto 
nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O Fundo poderá se utilizar, entre 
outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem, sendo vedado alavancagem. 
A exposição do Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos 
mercados em que estiver atuando. A filosofia de investimentos é baseada em análise 
macroeconômica e fundamentalista. 
 
PL atual: R$ 53.640.435,71 
PL médio (12 meses): N/D 

 

Para investir em nossos fundos, acesse o link "Invista Aqui" no site www.butiainvestimentos.com.br ou se preferir envie um e-mail 

para atendimento@butiainvestimentos.com.br ou ligue para (31) 3517-8920. 

https://butiaconsult.orama.com.br/novo-cadastro/novo-cliente/3424/
http://www.butiainvestimentos.com.br/
mailto:atendimento@butiainvestimentos.com.br
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